




ְקָרא ַגם  9מעשי השליחים יג ּפאֹולֹוסַהנִּ



• מעשי השליחים כב

,  יִאיׁש ְיהּוִדי ֲאנִ "

ר  ֲאׁש  ַטְרסֹוסְיִליד 
ִתי  ל גַֻּדלְ ֲאבָ , ְבִקיִליְקָיה

ְגֵלי  ָבִעיר ַהֹזאת ְלרַ 
ַנכְ . ַגְמִליֵאל י  ִתי ַעל־פִ חֻּ

ת ִדְקדּוֵקי תֹורַ 
י ַקַנאי ֲאבֹוֵתינּו ְוָהִייתִ 

ם  ֵלאֹלִהים ְכמֹו כֻּלְ  כ 
.ַהּיֹום

האגרת אל הפיליפים  •

ן  ִנַמְלִתי ִבְהיֹותִ  י ב 
;    ָיִמיםְׁשמֹוַנת 
, ָאֹנִכילִיְשָראֵ ִממֹוָצא 
ט  ִעְבִרי  , יןִבְנָימִ ִמֵשב 

;  ִמן ָהִעְבִרים

ר ַלתֹוָרה  –ֲאׁש 

ים ֲאִניִמַכת ַהְפרּוִׁש 







ת ּפאּולֹוס  37 יס אֶׁ ָעְמדּו ְלַהְכנִּ ְכשֶׁ
ף, ַלְמצּוָדה לֶׁ ל ַשר ָהאֶׁ :ָאַמר אֶׁ

הּו י לֹוַמר ְלָך ַמשֶׁ ם ֻמָתר לִּ ? ַהאִּ
יב ַהְמַפֵקד ה יֹוֵדַע ְיוִָּנית: ֵהגִּ ?ַאתָּ

מעשי השליחים כא

ר ָשְמעּו אֹותֹו                  2 ַכֲאשֶׁ
ם  ִעְבִרית  ְמַדֵבר ֲאֵליהֶׁ ה הָּ פָּ ַבש ָּ

יָקָתם ֲעֻמָקה יֹוֵתר ...ָהְיָתה ְשתִּ
מעשי השליחים כב



ְרצּועֹות ָאַמר 25 ָקְשרּו אֹותֹו בִּ ְבֵעת שֶׁ
ל ַשר ַהֵמָאה ָהעֹוֵמד ְלָידֹו :        ּפאּולֹוס אֶׁ

ם ֻמָתר ָלכֶׁם ְלַהְלקֹות " ח רֹוִמי  ַהאִּ ֶאְזרָּ
ְשָּפט ָהַלְך  , ָשַמע ַשר ַהֵמָאה26" ?ְבלֹא מִּ

ף ְוָאַמר לֹו לֶׁ ל ַשר ָהאֶׁ ָמה ַאָתה : "אֶׁ
ִאיׁש ַהֶזה רֹוִמיֲהֵרי ? עֹוֵמד ַלֲעשֹות !"הָּ

ף ְוָאַמר ֵאָליו27 לֶׁ י: "ָבא ַשר ָהאֶׁ ,  ַהֵגד לִּ
ה רֹוִמי יב ָשאּול"   ?ַהִאם ַאתָּ ."ֵכן: "ֵהשִּ

ף28 לֶׁ ֲאִני ְבֶכֶסף ַרב : "ָאַמר ַשר ָהאֶׁ
חּות ַהז את ֶאְזרָּ ִניִתי ֶאת הָּ ."קָּ

ּה" ל ֲאִני נֹוַלְדִתי בָּ .          ָאַמר ּפאּולֹוס, "ֲאבָּ
ים  29 נּו ָהֲאָנשִּ מֶׁ ְרּפּו מִּ ַגע הִּ ְבאֹותֹו רֶׁ

ָעְמדּו ַלֲחֹקר אֹותֹו ף  ; שֶׁ לֶׁ ּלּו ַשר ָהאֶׁ ֲאפִּ
ְכֶׁשּנֹוַכח ִכי הּוא רֹוִמי  ָּפַחד    

מעשי השליחים כב 



τῶν ἀρχισυναγωγῶν καὶ τῶν 

πρεσβ(υτέρων) πολλὰ τὰ {τα} ἔτη

"אורך ימים לראשי הקהל ולזקנים: "כתובת ברכה

τὸ μνημεῖόν ἐστι Μαρ. Μουσσίου ἱαιρέος· Ζῆ· 

κήδονται οἱ Ἰουδαῖοι.

הוא בנה אותו  . כוהן, קבר זה הוא של מרקוס מוסיוס
היהודים ממונים על הטיפול. בימי חייו



ההערכה היא שיהודי התפוצות היוו בערך

,מכלל אוכלוסיית אגן הים התיכון10%
והמינימליסטים טוענים שבאסיה הקטנה היוו היהודים

.  מכלל האוכלוסייה5%-כ

אפסוסבהתחשב בכך שאוכלוסיית 
, נפש200,000מנתה 

ממספר זה יסתכם                                      10%-5%אזי 
.  יהודים20,000-10,000–ב 

תתקבל  2%אפילו על יסוד הערכה נמוכה של 
.נפש4000קהילה בסדר גודל של 

228יד ' קדמ, יוספוס

הקונסול לוקיוס לנטולוס  

(  ס"לפנה49)כרוס 

העניק פטור מן השירות  

צבאי ליהודים

אזרחי רומי  שהם "

המחזיקים בדתות היהודים  

".ועושים אותן באפסוס



ק ט ר  ַמֲעֵשי ַהְשִליִחים פ 

ל ַהֹכהֵ ...ְוָׁשאּול ט ן  ָבא א 
נּו2ַהָגדֹול ִאְגרֹות ּוִבֵקׁש ִממ 

ת  קְבַדמ  ְלָבֵתי ַהְכנ ס  ְכֵדי , ש 
ת ּי ֱאֹסר ִבְכָבִלים א  ִּיְמצָ ׁש  א ִמי ׁש 
ר   ֵהן  , ְך ַהִהיאִמן ַהַמֲחִזיִקים ַבד 
ִביא אֹוָתם  ְויָ , ְגָבִרים ְוֵהן ָנִׁשים

ָהַלְך3.ִלירּוָׁשַלִים ְבֵעת ׁש 
ק ש  ְתאֹום ָנַגּה פִ , ְוִהְתָקֵרב ְלַדמ 

הּוא  4.ְסִביבֹו אֹור ִמן ַהָשַמִים
ֹוֵמר  ָנַפל ַאְרָצה ְוָׁשַמע קֹול א

:ֵאָליו
"?ְרְדֵפִניָלָמה תִ , ָׁשאּול, ָׁשאּול"
ההתגלות בדרך לדמשק-ואז 5



Caravaggio

Santa Maria del Popullo

"?ֲאדֹוִני, הִמי ַאתָ : "ָׁשַאל ָׁשאּול
ר ַאתָ ֵיׁשּועַ ָאֹנִכי " .ה רֹוֵד ֲאׁש 



ק ט ר  ַמֲעֵשי ַהְשִליִחים פ 

יָרה קּום ֵלְך ָהעִ ... 6
ָעל  ְוֵיָאֵמר ְלָך מַ  יָך  ה ש 

...." ַלֲעשֹות

ָׁשאּול ָקם ִמן  8
פָ  ץ ּוְכׁש  ת  ָהָאר  ַקח א 

.  ָברֵעיָניו ֹלא ָרָאה דָ 
ֱחִזיקּו ְבָידוֹ  ה 
קְלַדמ  ְוהֹוִליכּוהּו  .ש 

ְך ְׁש 9 ׁש  לֹוָׁשה  ְבמ 
ֵעיָניו  ָיִמים ֹלא ָרָאה בְ 
.ָתהְוֹלא ָאַכל ְוֹלא ׁשָ 



לונדון, קתדרלת סנט פול



ק טַמֲעֵשי ַהְשִליחִ  ר  ים פ 

ק ָהיָ 10 ש  ַתְלִמידה ְבַדמ 
ָחד ,וֹ ְׁשמֲחַנְנָיה, א 

ו  ָאַמר ֵאָליְוָהָאדֹון
ה  ִּיְרא  ְכֵדי ׁש  ... קּום ֵלְך ..."
."ׁשּוב



ק טַמֲעֵשי ַהְשִליִחי ר  ם פ 

:  (לחנניה)ָהָאדֹון ָאַמר לֹו 15
ָחר הּוא ִלי ִכי ְכִלי ִנבְ , ֵלְך"

ת ְׁשִמי   ָלֵשאת א 
יםּוְמָלכִ גֹוִיםִלְפֵני 

.ָרֵאלְוִלְפֵני ְבֵני ִיְש 



5

ְטַבל ,הּוא ָקם ְונִּ

ָאַכל  19 ּוְלַאַחר שֶׁ

ְתַחֵזק .הִּ

ְתַמְהֵמַה  20 י ְלהִּ ּוְבלִּ

יז ַעל ֵישּועַ  ְכרִּ הִּ

ת ,ְבָבֵתי ַהְכנֶׁסֶׁ

ים ן־ָהֱאֹלהִּ הּוא בֶׁ .שֶׁ



6

ָכר נֹוֲעצּו 23 ַכֲעֹבר ְזַמן נִּ

יתֹו ה ַלֲהמִּ ים ֵאלֶֹׁ 24,ְיהּודִּ

ָמָתם נֹוְדָעה  ַאְך ְמזִּ

ָשְמרּו  . ְלָשאּול ֵמַאַחר שֶׁ

ים יֹוָמם ָוַלְיָלה   ת ַהְשָערִּ אֶׁ

,ְכֵדי ְלָהְרגֹו

ים  25 ידִּ ָלְקחּו אֹותֹו ַהַתְלמִּ

ן   ידּוהּו ְבַסל מִּ ַבַּלְיָלה ְוהֹורִּ

.ַהחֹוָמה





6

ר ָבא ָשאּול 26 ַלִיםַכֲאשֶׁ ָסה  ִלירּוׁשָּ ְונִּ

נּו   מֶׁ ים ָּפֲחדּו מִּ ידִּ ל ַהַתְלמִּ ָּלוֹות אֶׁ ְלהִּ

יד, ֻכָּלם הּוא ַתְלמִּ ינּו שֶׁ ֱאמִּ י לֹא הֶׁ .כִּ

...

ָתם28 ,  ַאֲחֵרי ֵכן ָהָיה ָשאּול אִּ

ַלִים א ִבירּוׁשָּ יֹוֵצא ּובָּ
ָטחֹון ְבֵשם ָהָאדֹון ֵישּועַ  .ּוְמַדֵבר ְבבִּ

ים  29 ם ַהְיהּודִּ ְתַוֵכַח עִּ ֵבר ְוַגם הִּ הּוא דִּ

יתֹו סּו ַלֲהמִּ ים ְוֵהם נִּ .ַהְיָונִּ

ידּוהּו ל ים הֹורִּ נֹוַדע ַהָדָבר ָלַאחִּ לֵקיַסְריָּהְכשֶׁ

ל  .ַטְרסֹוסְוָשְלחּו אֹותֹו אֶׁ



ר ַיֲעֹקב9 , פטרוס ְויֹוָחָנן, ְוַכֲאשֶׁ
ִנָתן  , ַהנְֶׁחָשִבים ְלַעּמּוֵדי ָתוְֶׁך ד שֶׁ סֶׁ ִהִכירּו ַבחֶׁ

ֵהם הֹוִשיטּו , ִלי
ת ַיד ִלי ּוְלַבר־ַנָבא אֶׁ
–ְיִמיָנם ְלאֹות ִשתּוף 

ָאנּו ֵנֵלְך ַלּגֹוִים שֶׁ
,ְוֵהם ַלִנּמֹוִלים

ִנְזֹכר ָהֲעִנִייםּוִבְלַבד .שֶׁ
ת זֹאת ָשַקְדִתי  ְוָאֵכן אֶׁ

.ַלֲעׂשֹות



ק א  רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ ת ָשאּול אֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ
ֵאינֹו ִמַטַעם ְבֵני ָאָדם ַאף  -ֵמֵאת ָשאּול  ָשִליַח שֶׁ

ָלא ַעל־ְיֵדי ֵישּוַע  , לֹא ִנְתַמָנה ַעל־ְיֵדי ָאָדם אֶׁ
ֱהִקימֹו ִמן ַהֵּמִתים  -ַהָּמִשיַח ֵואֹלִהים ָהָאב שֶׁ

ר ִאִתי ,ּוֵמָכל ָהַאִחים ֲאשֶׁ
ל ְקִהלֹות ָגַלְטָיה :אֶׁ



ק א רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ ת ָשאּול אֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ

ר ֱאֹלִהים ם ִאִּמי ּוְקָרַאִני ְבַחְסדֹו, ֲאָבל ַכֲאשֶׁ חֶׁ ִהְקִדיַשִני ֵמרֶׁ , שֶׁ
נּו ַבגֹוִיםָרָצה רֶׁ ֲאַבֹשְ ת ְבנֹו ְכֵדי שֶׁ ,ְלַגלֹות ִבי אֶׁ

,לֹא נֹוַעְצִתי ָאז ִעם ָבָשר ָוָדם
ָהיּו ְשִליִחים ְלָפַני ל ִמי שֶׁ ,  ַּגם לֹא ָעִליִתי ִלירּוָשַלִים אֶׁ

ָלא ָיָצאִתי ַלֲעָרב ְוַאַחר קאֶׁ ׂשֶׁ .ָכְך ָחַזְרִתי ְלַדּמֶׁ

ת ַאֲחֵרי ָשֹלש ָשִנים ָעִליִתי ִלירּוָשַלִים 18 פטרוסִלְראֹות אֶׁ
ְצלֹו ֲחִמָשה־ָעָשר ָיִמים .ְוָשִהיִתי אֶׁ

ת , ָשִליַח ַאֵחר לֹא ָרִאיִתי19 ָלא אֶׁ .ַיֲעֹקב ֲאִחי ֲאדֹוֵננּואֶׁ
            ...

ל ְגִלילֹות סּוְרָיה ְוִקיִליְקָיה21 22.ַאֲחֵרי ֵכן ָבאִתי אֶׁ

ר ִביהּוָדה ן ִאיִשי ִבְקִהלֹות ַהָּמִשיַח ֲאשֶׁ .ֲאָבל לֹא ָהִייִתי ֻמָכר ְבֹאפֶׁ



ק ב רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ ת ָשאּול אֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ
ְשֵרה ָשִנים  ְוַגם , ָעִליִתי שּוב ִלירּוָשַלִים ַיַחד ִעם ַבר־ַנָבאַאֲחֵרי ַאְרַבע־עֶׁ

ת ִטיטֹוס ָלַקְחִתי ִאִתי ִקַבְלִתי2.אֶׁ ,ָעִליִתי ְלָשם ַעל־ִפי ִהְתַגלּות שֶׁ
ר ַבגֹוִים ֲאִני ְמַבֹשֵ ת ַהְבׂשֹוָרה שֶׁ ם אֶׁ ;ְוִהַצְגִתי ִלְפֵניהֶׁ

ם ָבהֶׁ תִהַצְגִתיָה ִלְפֵני ַהֲחשּוִבים שֶׁ דֶׁ ....ִבְפִגיָשה ְמיֻחֶׁ



ק ב רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ ת ָשאּול אֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ
ָהָיה ִאִתי3 ִבְגַלל אֹוָתם ֲאֵחי  4לֹא ֻהְכַרח ְלִהּמֹול, ַעל ַאף ֱהיֹותֹו ְיָוִני, ֲאִפלּו ִטיטֹוס שֶׁ

ֵיש ָלנּו ַבָּמִשיַח ֵישּועַ  ִהְסַתְננּו ַבֲחַשאי ְכֵדי ִלְבֹלש ַאַחר ַהֵחרּות שֶׁ ר שֶׁ קֶׁ ָכל ַכָּוָנָתם  ; שֶׁ
ַגע5,ָהְיָתה ְלַשְעֵבד אֹוָתנּו ם ַאף ְלרֶׁ ם , ַאְך לֹא ִנְכַנְענּו ָלהֶׁ ְוזֹאת ְלַמַען ַתֲעֹמד ְבִקְרְבכֶׁ

ת ַהְבׂשֹוָרה .ֱאמֶׁ
6



ק ב רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ אֶׁ
.לֹא הֹוִסיפּו ִלי ָדָבר-ָהֲאָנִשים ַהנְֶׁחָשִבים ַלֲחשּוִבים 36

ֵהם ִהִכירּו, ַאְדַרָבא7
ר ָלֲעֵרִלים ְבָיִדי ֻהְפְקָדה ַהְבׂשֹוָרה ֲאשֶׁ שֶׁ

ר ַלִנּמֹוִליםְכֵשם  ְטרֹוס ֻהְפְקָדה ַהְבׂשֹוָרה ֲאשֶׁ ִביֵדי פֶׁ .שֶׁ
ת 8 עֹוֵרר אֶׁ ל ַהִנּמֹוִליםֲהֵרי ִמי שֶׁ ְטרֹוס ִלְשִליחּות אֶׁ פֶׁ

ל ַהגֹוִיםעֹוֵרר ַגם  .אֹוִתי אֶׁ







ילּו אֹותֹו ַעד 5 ל ָשאּול הֹובִּ ר ... ַאתּונָּהְמַלָּויו שֶׁ ַכֲאשֶׁ

ים   ילִּ יר ְמֵלָאה ֱאלִּ ת ָהעִּ ם ְבַאתּוָנה ָרָאה אֶׁ ָכה ָלהֶׁ ָשאּול חִּ

ְרבֹו ְסֲעָרה ְבקִּ ֵבר 17. ְורּוחֹו נִּ ְבֵבית ַהְכֶנֶסת ִעם  הּוא דִּ

ֱאֹלִהיםַהְיהּוִדים  ֵבר , ְוִעם ִיְרֵאי הָּ ֵדי יֹום ְביֹום דִּ ַכרּומִּ ְבכִּ

ים ְלָשם ְזַדְמנִּ ם ַהמִּ יר עִּ ה ִפילֹוסֹוִפים ַגם 18. ָהעִּ ן ַכמָּ מִּ

ית  יקֹוְרסִּ ּפִּ ן ָהַאְסכֹוָלה ָהאֶׁ ית ּומִּ ְתַוְכחּוָהַאְסכֹוָלה ַהְסטֹואִּ הִּ

תֹו ָאְמרּו. אִּ ה לֹוַמר: "ֵיש שֶׁ ה ַהַּפְטְּפָטן ַהזֶׁ "  ?ָמה רֹוצֶׁ
.

מעשי השליחים יז



ת   ָבֵעת ַהִהיא ָכל ַאְנֵשי ַאתּוָנה ְוַהָזִרים ַהָגִרים ָבּה לֹא ִבלּו אֶׁ
ָלא ְבִספּור ְדָבִרים ֲחָדִשים אֹו ִבְשִמיָעָתם .ְזָמָנם ַהָפנּוי אֶׁ



האם כדי להיות 

מאמין בישוע  

צריך ברית מילה  

...?ולשמור תורה



ק טו רֶׁ ַמֲעֵשי ַהְשִליִחים פֶׁ
ת ָהַאִחיםטו ַכָּמה ֲאָנִשים ָיְרדּו ִמיהּוָדה ְוִלְּמדּו אֶׁ

ה לֹא יּוְכלּו ְלִהָּוַשע ִאם לֹא ִיּמֹולּו ְכַדת ֹמשֶׁ .שֶׁ
ם2 ָלֵכן , ְלפאּולוס ּוְלַבר־ַנָבא ָהיּו ִדין ּוְדָבִרים לֹא ְמַעִטים ִעָּמהֶׁ

ם ַיֲעלּו ִלירּוָשַלִים   ֻהְחַלט שפאולוס ּוַבר־ַנָבא ְועֹוד ַכָּמה ֵמהֶׁ
ל ַהְשִליִחים ְוַהְזֵקִנים ְבנֹוֵגַע ַלְשֵאָלה ַהזֹאת .אֶׁ

ְבַהִגיָעם ִלירּוָשַלִים ִנְתַקְבלּו ַעל־ְיֵדי ַהְקִהָלה ְוַהְשִליִחים 
ם, ְוַהְזֵקִנים ָעָׂשה ֱאֹלִהים ִעָּמהֶׁ ת ָכל ַמה שֶׁ 5.ְוִסְפרּו אֶׁ

ְוָאְמרּוָקמּוִמַכת ַהְפרּוִשים ַאְך ַמֲאִמיִנים ֲאָחִדים 

ָצִריְך ָלמּול אֹוָתם שֶׁ
ה ת תֹוַרת ֹמשֶׁ .ּוְלַצּוֹוָתם ִלְשֹמר אֶׁ



ת ַהִּמְכָתב ַהזֶׁה ָמְסרּו ְבָיָדם23 :אֶׁ

ש ְוָלנּו " ה ְלרּוַח ַהֹקדֶׁ ם שּום  ִנְראֶׁ לֹא ְלַהִטיל ֲעֵליכֶׁ שֶׁ
ת  פֶׁ הַמֲעָמָסה נֹוסֶׁ :ִמְלַבד ַהְדָבִרים ַהְנחּוִצים ָהֵאלֶׁ

ֱחָנק ּוִמן  , ְלִהָּמַנע ִמִזְבֵחי ֱאִליִלים ּוִמָדם ִמְבַשר ַהנֶׁ
ה ֵתיִטיבּו ַלֲעׂשֹות. ַהְזנּות ם. ִאם ִתָשְמרּו ֵמֵאלֶׁ ."ָשלֹום ָלכֶׁ



ק א רֶׁ ל ַהָּגָלִטים פֶׁ ת ָשאּול אֶׁ רֶׁ ִאּגֶׁ
ד 6 סֶׁ ם ְבחֶׁ ְתכֶׁ ָקָרא אֶׁ ם ָסִרים ִמִּמי שֶׁ ָכל ָכְך ַמֵהר ַאתֶׁ ִמְתַפֵלא ֲאִני שֶׁ

תַהָּמִשיַח  רֶׁ ל ְבשֹוָרה ַאחֶׁ .ְועֹוְבִרים אֶׁ
ת7 רֶׁ ֵיש ַכָּמה , ְוֵאין ַאחֶׁ ָלא שֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ ַוֲחֵפִצים ֲאָנִשים ַהְמַבְלְבִלים אֶׁ

ת ְבשֹוַרת ַהָּמִשיחַ  .ְלַעֵּות אֶׁ
הּו8 ם , ֲאִפלּו ֲאַנְחנּו אֹו ַמְלָאְך ִמן ַהָשַמִים, ַאְך ִאם ִמישֶׁ ר ָלכֶׁ ְיַבֹשֵ

ם ְרנּו ָלכֶׁ ִבֹשַ ם ִיְהיֶׁה, ְבׂשֹוָרה שֹוָנה ִמזֹו שֶׁ !ֵחרֶׁ
ם ָלֵכןֲאִני9 ָאַמְרנּו ֹקדֶׁ הּו ַיְשִמיַע  : חֹוֵזר ְואֹוֵמר ַמה שֶׁ ִאם ִמישֶׁ

ם ִקַבְלתֶׁ ם ְבׂשֹוָרה שֹוָנה ִמזֹו שֶׁ ם ִיְהיֶׁה, ָלכֶׁ !ֵחרֶׁ



אגרת שאול אל הרומים  

ר ְקָרָאנּו לֹא ִמן־ַהְיהּוִדים ְלַבָדם ִכי ַאף ִמן  ׃ַהּגֹוִיםֲאַנְחנּו ֲאשֶׁ
ְבהֹוֵשעַ ְכָאְמרֹו 

ְקָרא ְללֹא־ַעִּמי ַעִּמי  ּוְללֹא־ֻרָחָמה ֻרָחָמה׃אֶׁ
...

ֹקֵרא ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ִויַשְעָיהּו
...ְשָאר ָישּוב בֹוִכי ִאם־ִיְהיֶׁה ִמְסַפר ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְכחֹול ַהָים 



ם ַהּסֹוד  , ֵהן ַאַחי ֵיָעֵלם ִמכֶׁ ה שֶׁ ִני רֹוצֶׁ ֵאינֶׁ
..: ַהזֶׁה

ת ִיְׂשָרֵאל ,ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה ְבִמַדת ָמה אֶׁ
ר ִיָכֵנס ְמלֹוא ַהגֹוִים .ַעד ֲאשֶׁ

ָכתּוב, ְוָכְך ָכל ִיְׂשָרֵאל ִיָּוַשע26 :ְכמֹו שֶׁ
ּוָבא ִמִצּיֹון ּגֹוֵאל"

אל הרומים יא



: הציטוט המדויק–ישעיהו נט  ג 

יָניו' ַוַיְרא ה ַרע ְבעֵּ י, ַויֵּ ְשָפט-כִּ ין מִּ ְרָיןיז...אֵּ ְלַבש ְצָדָקה ַכשִּ ְוכֹוַבע ְישּוָעה  , ַויִּ
ְנָאה; ְברֹאשֹו יל קִּ ת ַוַיַעט ַכְמעִּ ְלֹבשֶׁ י ָנָקם תִּ ְגדֵּ ְלַבש בִּ ת  יט...ַויִּ ַמֲעָרב אֶׁ ְראּו מִּ ְויִּ

ת ְכבֹודֹו ש אֶׁ מֶׁ ְזַרח שֶׁ מִּ ם ְיהָוה ּומִּ :שֵּ

ַשע ְבַיֲעֹקב  ְנֻאם  הִצּיֹון ּגֹוֵאל  ְּוָבא לכ י פֶׁ .'ּוְלָשבֵּ
יכא י אֹוָתם ָאַמר ה, ַוֲאנִּ יתִּ יָך' זֹאת ְברִּ ר ָעלֶׁ י ֲאשֶׁ ר, רּוחִּ י  -ּוְדָבַרי ֲאשֶׁ ַשְמתִּ

יָך ַרע ַזְרֲעָך ָאַמר ה-לֹא:ְבפִּ י זֶׁ פִּ י ַזְרֲעָך ּומִּ פִּ יָך ּומִּ פִּ ַעָתה ְוַעד', ָימּושּו מִּ .עֹוָלם-מֵּ



ץ ֵלב ְוָאְמרּו ְכֵרַח ָהָיה ִכי ָלכ  : "ֵהִׁשיבּו ָׁשאּול ּוַבר־ַנָבא ְבֹאמ  ם  ִמן ַהה 
ת ְדַבר ֱאֹלִהים   ִראׁשֹוָנה ַיְׁשִמיעּו א 

ם דֹוִחים אֹותֹו ְוָדנִ  ַאת  ם  ַאְך ִמֵכיָון ׁש  ת ַעְצְמכ  ים א 
,ְלִבְלִתי ְראּוִיים ְלַחֵּיי עֹוָלם
ל ַהגֹוִים .ִהֵנה ָאנּו פֹוִנים א 

:ֵהן ֹכה ִצָּונּו ֲאֹדָני

,ּוְנַתִתיָך ְלאֹור גֹוִים'
ץ ' .ִלְהיֹות ְיׁשּוָעִתי ַעד־ְקֵצה ָהָאר 

ספר מעשי השליחים יג  



:  בירושלים
ובלילה  "

ההוא ניצב  
עליו האדון 

:ויאמר

חזק פאולוס  

כי כאשר העידות לי  

בירושלים  

כן העד תעיד ברומי
11: 23מעשי השליחים 



י בָ  ,ַאַחי ,ַוֲאנִּ יְכשֶׁ יעַ אתִּ ָלכֶׁםְלהֹודִּ
ת יםסֹודאֶׁ יבָ לֹא ,ֱאֹלהִּ ֲאֵליכֶׁםאתִּ

ּלִּ בְ  רֹוְממּותבְ אֹוָרמֹותיםמִּ
ְחַלְטתִּ .ָחְכָמה ּלֹאָאזיהֶׁ ָלַדַעתשֶׁ

ְרבְ בְ ָברדָ  זּוַלתכֶׁםקִּ
לּוב-ְוהּואיחַ ִׁש ַהמָּ ֵיׁשּועַ   .צָּ

אל הקורינתיים ב



ם , תָכעֵ ל ֲאבָ דֶפֶרק  ַאתֶׁ ים ֵמַהֵחְטאְמֻשחְ ְכשֶׁ ָררִּ

יא ַחֵיי עֹוָלם- 23;ְוַהתֹוָצָאה הִּ

י ְשַכר ַהֵחְטא הּוא ָמוֶׁת ֲאָבל  ,  כִּ
ל  יא ַחֵיי עֹולָ ֱאֹלהִּ ַמְתָנתֹו שֶׁ יַבמָ ם ים הִּ .ַע ֲאדֹוֵננּוֵישּוַח שִּ

רֹוִמים אּול ֶאל הָּ ִאֶגֶרת ׁשָּ



יַח 3ֶפֶרק ו  ְטַבְלנּו ַלָמשִּ ר נִּ י ֻכָּלנּו ֲאשֶׁ ים כִּ ם יֹוְדעִּ ַהֵאיְנכֶׁ

ְטַבְלנּו, ֵישּועַ  ?ְלמֹותֹו נִּ

יָלה ַלָמוֶׁת4 תֹו ַבְטבִּ ְקַבְרנּו אִּ נִּ

ים ים ֲחָדשִּ ְתַהֵּלְך ַגם ֲאַנְחנּו ְבַחיִּ נִּ ,  ְכֵדי שֶׁ

ל ָהָאב ים ַעל־ְיֵדי ְכבֹודֹו שֶׁ ן ַהֵמתִּ יַח הּוַקם מִּ ַהָמשִּ ;ְכֵשם שֶׁ

ְתַאַחְדנּו5 ם הִּ ֵכן אִּ תֹו ְבָמוֶׁת שֶׁ ה ְלמֹותֹודֹואִּ ם  גַ ְך כָ , מֶׁ

ְתַאֵחד  תנִּ יָ ֹו אִּ ְתחִּ 6.תֹובִּ

ים תֹו: זֹאת ָאנּו יֹוְדעִּ ְצַלב אִּ ר ָבנּו נִּ ָהָאָדם ַהָיָשן ֲאשֶׁ

ֵיָהֵרס גּוף ַהֵחְטא  ים ַלֵחְטאְכֵדי שֶׁ ְהיֶׁה עֹוד ֲעָבדִּ ;ְולֹא נִּ
ן ַהֵחְטא7 ֲהֵרי ַהֵמת ְמֻשְחָרר מִּ .שֶׁ

רֹוִמים אּול ֶאל הָּ ִאֶגֶרת ׁשָּ



ַהתֹוָרה ִהיא רּוָחִניתָאנּו יֹוְדִעים  ֲאִני ִהְנִני ָבָשר  ַאְך, ׁש 
ִני ֵמִבין א  .ָוָדם ּוָמכּור ַלֵחְטא ִכי ֹלא  , ת ַמֲעַשיָאֵכן ֵאינ 

ה ֲאִני ָחֵפץ ֲאִני עֹוש  ת ַמה ש  ָלא דַ , א  ת ַמה א  ְוָקא א 
ה נּוא ָעַלי ֲאִני עֹוש  ֹשָ ....ש 

ת ַהַמֲעש   ה א  ֹּלא עֹוד ֲאִני עֹוש  ָלא ַהֵחְטא  , הִמָכאן ׁש  א 
ֲהֵרי ֲאִני יֹוֵדַע ִכי ִבי,ַהשֹוֵכן ִבי ֹלא  , ְכלֹוַמר ִבְבָשִרי,ׁש 

ת  ַאְך לַ , ָאְמָנם ִלְרצֹות ֲאִני ָיכֹול. ׁשֹוֵכן ַהּטֹוב ֲעשֹות א 
ִני ָיכֹול ה א  ;ַהּטֹוב ֵאינ  ִני עֹוש  ֲאִני ָחֵפץ  ִכי ֵאינ  ת ַהּטֹוב ׁש 

ִני ָחֵפץ בֹו , בוֹ  ֵאינ  ת ָהַרע ׁש  ָלא א  הא-א  .ֹותֹו ֲאִני עֹוש 
רֹוִמים ֶפֶרק ז4 אּול ֶאל הָּ ִאֶגֶרת ׁשָּ



ְבנִ 20 ת ַמה ש  ה א  ,  גּוד ִלְרצֹוִניְוִאם ֲאִני עֹוש 
ה אֹותוֹ  ֹּלא עֹוד ֲאִני עֹוש  לָ , ֲהֵרי ׁש  א ַהֵחְטא  א 

.ַהשֹוֵכן ִבי
ת ַהֹחק ַהז ה צֹוִני ַלֲעשֹות  ְר : ְלִפיָכְך ֲאִני מֹוֵצא א 

ת ַהּטֹוב ָהַרע עֹוֵמד ְלָפנַ , א  ָלא ׁש  .יא 
ִבי ֲאִני שָ  ,ֵמַח ְבתֹוַרת ֱאֹלִהיםָבָאָדם ַהְפִניִמי ׁש 

ה ֹחק ַאֵחר ,  ַאְך ְבֵאיָבַרי ֲאִני רֹוא 
ְבִשְכלִ  ג ד ַהֹחק ׁש  י ּוְמַׁשְעֵבד אֹוִתי  ְוהּוא ִנְלָחם נ 
.ְלֹחק ַהֵחְטא ַהּׂשֹוֵרר ְבֵאיָבַרי

.



מְ , אֹוי ִלי ָלל  ָאָדם אֻּ
ְכמֹוִתי ,ׁש 
ה  ִמי ַיִציֵלִני ִמג ּו  ז 
ת בוֹ  ַהָמו  ?ׁש 

ל  תֹוָדה ֵלאֹלִהים עַ 25
!יַח ֲאדֹוֵננּוֵיׁשּוַע ַהָמִׁש 



ְוַאל ַתֲעשּו ָדָבר  

תֹוְך ַתֲחרּות ַאף לֹא , מִּ

תֹוְך ְכבֹוד ָשְוא ָּלא , מִּ אֶׁ

יכּות רּוַח ַיְחֹשב   ְנמִּ בִּ

ת ֵרֵעהּו   יש אֶׁ יש אִּ אִּ

נּו מֶׁ ְכָבד מִּ ָחד  .ְלנִּ ָכל אֶׁ

ְנָיָניו ְדַאג ַרק ְלעִּ ,  ַאל יִּ

ל  ְנָיָניו שֶׁ ָּלא ַגם ְלעִּ אֶׁ

.זּוָלתֹו

האגרת אל הפיליפים ב



האגרת הראשונה אל הקורינתיים יג

,  ֵבר ְוֵאין ִבי ַאֲהָבהִאם ִבְלׁשֹונֹות ְבֵני ָאָדם ּוַמְלָאִכים ֲאדַ 
ת הֹוָמה אֹו ִכְמִצְלַתִים ר ִאם ִתְהי ה  2.ֹוֲעִׁשיםֲהֵריִני ִכְנֹחׁש 
יג ָכל ַהַדַעתִלי ַמַתת ַהְנבּוָאה ְוֵאַדע ָכל ַהּסֹודֹות וְ  ם ְואִ ; ַאֹשִ
ְוֵאין , ִרים ִמְמקֹוָמםִתְהי ה ִבי ָכל ָהֱאמּוָנה ַעד ְלַהְעִתיק הָ 

ס, ִבי ַאֲהָבה פ  .ֲהֵריִני ְכַאִין ּוְכא 
ת ָכל ְרכּוִׁשי ִלְצָדָקה וְ 3 ת גּוִפי ִאם ֲאַחֵלק א  ֵתן א  ַגם א 

.ָברֹלא יֹוִעיל ִלי דָ -ִלְשֵרָפה ְוֵאין ִבי ַאֲהָבה 



האגרת הראשונה אל הקורינתיים יג

; יָנּה ְמַקֵנאתָהַאֲהָבה אֵ ; ָהַאֲהָבה ַסְבָלִנית ּוְנִדיָבה4
א ִהיא ֹלא ִתְנַהג 5;ָהַאֲהָבה ֹלא ִתְתָפֵאר ְוֹלא ִתְתַנֹשֵ

ְרַגז ְוֹלא ַתֲחֹׁשב ֹלא תִ , ֹלא ִתְדֹרׁש טֹוַבת ַעְצָמּה, ְבַגּסּות
ת  ִכי בָ , ָהַאֲהָבה ֹלא ִתְשַמח ָבַעְוָלה6.ָרָעה ֱאמ 

ה ַעל ַהֹכל7.ִשְמָחָתּה ה ַלֹכל  , ֹכלַתֲאִמין בַ , ִהיא ְתַכּס  ְתַקּו 
ת ַהֹכל .ְוִתְסֹבל א 



(האגרת הראשונה אל הקורינתיים) 

ְלׁשֹונֹות , ָבַטְלָנהַאְך ְנבּואֹות תִ , ָהַאֲהָבה ֹלא ִתמֹוט ְלעֹוָלם8
ְחַדְלָנה ְלִקית ִהיא ְיִדיָעֵתנּו9;ַדַעת ִתָבֵטל, ת  ּוְבֹאַרח ִכי ח 

ְלִקי ִמְתַנְבִאים ָאנּו ְׁשָלם ְיבֻּ 10,ח  ְלִקיַאְך ְבבֹוא ַהמֻּ .ַּטל ַהח 
ד ִדַבְרִתי ְכי ל ד11 דֵהַבנְ , ִבְהיֹוִתי י ל  דָחַׁשְבִתי כְ , ִתי ְכי ל  . י ל 

ָהִייִתי ְלִאיׁש ַשְמִתי ֵקץ ְלִדְברֵ  ַעְכָׁשו רֹוִאים 12.י ַהַּיְלדּותְכׁש 
ְרָפל, ָאנּו ְבַמְרָאה ל ָפִניםפָ -ֲאָבל ָאז , ִבְמעֻּ ַעְכָׁשו . ִנים א 

ְלִקית ְך, ְיִדיָעִתי ח  ר  ָכרֲאָבל ָאז ַאִכיר ְכד  ַגם ֲאִני מֻּ 13.ׁש 

:ַאְך ָכֵעת עֹוְמדֹות ָׁשֹלׁש ֵאל ה
;ַאֲהָבה, ִתְקָוה, ֱאמּוָנה

ן  ָבה  .ַאֲהָבה-ְוַהְגדֹוָלה ׁש 



ה ֶאל ַהּקֹוִריְנִתים ֶפֶרק יא ִראׁשֹונָּ אּול הָּ ִאֶגֶרת ׁשָּ

יחַ 3 יש הּוא ַהָמשִּ י רֹאש ָכל אִּ ֵתְדעּו כִּ י שֶׁ יש, ְרצֹונִּ ָשה הּוא ָהאִּ ,  ְורֹאש ָהאִּ

ים יַח הּוא ֱאֹלהִּ ה4.ְורֹאש ַהָמשִּ ְתַנֵבא ְורֹאשֹו ְמֻכסֶׁ ְתַּפֵּלל אֹו מִּ יש ַהמִּ ,  ָכל אִּ

ת רֹאשֹו ה הּוא אֶׁ ּלּוי רֹאש5.ְמַבזֶׁ ְתַנֵבאת ְבגִּ ת אֹו מִּ לֶׁ ְתַּפּלֶׁ ָשה ַהמִּ ,  ְוָכל אִּ

ת רֹאָשה ֻגַּלח ְשַער רֹאָשה; ְמַבָזה אֶׁ י שֶׁ ֵכן ָכמֹוָה ְכמִּ 6.שֶׁ





י ָלכֶׁם23 ר ַגם ָמַסְרתִּ ת ֲאשֶׁ י ֵמֵאת ָהָאדֹון אֶׁ ַבְלתִּ י קִּ ָהָאדֹון ֵישּועַ : ָאֵכן ֲאנִּ ,         שֶׁ

ֻהְסַגר בֹו ם, ַבַּלְיָלה שֶׁ חֶׁ ת ַהּלֶׁ :ָבַצע אֹותֹו ְוָאַמר, ֵבֵרְך24,ָלַקח אֶׁ

ְבָצע ַבַעְדכֶׁם" י ַהנִּ י, זֶׁה גּופִּ ְכרִּ ."זֹאת ֲעשּו ְלזִּ

ת ַהכֹוס ְלַאַחר ַהְסעּוָדה ְוָאַמר25 :ֵכן ַגם ָלַקח אֶׁ

י" ית ַהֲחָדָשה ְבָדמִּ יא ַהְברִּ ְשתּו, ַהכֹוס ַהזֹאת הִּ תִּ י ְבָכל ֵעת שֶׁ ְכרִּ ."זֹאת ֲעשּו ְלזִּ

ן ַהכֹוס ַהזֹאתֵהן26 ים מִּ ה ְושֹותִּ ם ַהזֶׁ חֶׁ ת ַהּלֶׁ ים אֶׁ ם אֹוְכלִּ ַאתֶׁ ,           ְבָכל ֵעת שֶׁ

בֹוא, ַאֶתם ַמְזִכיִרים ֶאת מֹות ֲאדֹוֵננּו .ַעד ֶׁשיָּ

כֹוס ָהָאדֹון27 ה מִּ ה אֹו שֹותֶׁ ם ַהזֶׁ חֶׁ אֹוֵכל ֵמַהּלֶׁ י שֶׁ ָלֵכן מִּ

ּלֹא ָכָראּוי ְהיֶׁה ָאֵשם ְלַגֵבי גּוף ָהָאדֹון ְוָדמֹו, שֶׁ .יִּ

ה28 ְשתֶׁ ם ְויִּ חֶׁ ן ַהּלֶׁ ת ַעְצמֹו ְוָכְך יֹאַכל מִּ יש אֶׁ ְבַחן ָנא אִּ יִּ

ן ַהכֹוס ...31.;מִּ

ם, ַאַחי, ַעל ֵכן33 ַאתֶׁ ינּו זֶׁה ָלזֶׁה ְכשֶׁ ַהְמתִּ

ֱאֹכל ים לֶׁ .נֱֶׁאָספִּ

ָרֵעב יֹאַכל ַבַביִּת34 י שֶׁ ...  מִּ




